
Gospel och jazz förenas i Malou & The Jazpels musikaliska, 
svängiga, oemotståndliga föreställning  ”Old Souls Avenue”. 

Här finns gospel och jazz och en kombination av bägge 
i en härlig musikalisk glädjeyra. Malou kombinerar sånger 

som ”har tycke” för varandra, svänger skönt ihop, 
sånger som passar hennes sätt att sjunga - läs med stor passion. 

”Det här är som en godispåse för musiklystna!” utbrast en lyssnare. 
Godispåsen med Malou & The Jazpels och ”Old Souls Avenue” 

räcker ca en timma, men man kan be om påfyllning...

”Old Souls Avenue”



 Gospelmusiken föddes ur slavarnas hjärtan, en oemotståndlig sång 
som sjöng i deras själar. Den växte och fick näring av deras gudstro, 
deras glädje, deras smärta och deras medfödda känsla för musik, 
harmoni och takt. Gospelmusiken fortsatte in i kyrkorna, men 
där var den för lekfull för att stanna... den flöt ut genom fönstret 
och steg mot skyn... färdades vidare... mot städerna... Där slog den 

sig ner och förförde och lekte med dåtidens musiker i gränder och 
klubbar... blev berusad av liv och förvandlades till jazzmusik! Systrarna 

Gospel och Jazz är evigt förenade i en symbios av känslor och toner. De 
glömmer aldrig varandra, men får sällan tillfälle att mötas. Nu är det dags! ”Malou & 
The Jazpels” låter oss äntligen få uppleva det.

ExEmpEl på låtar i programmEt: All Of Me, I Can’t Give You Anything But Love, 
Music Music Music, I Got Rhythm, When You’re Smiling, Lazy River, Summertime...
och spirituals som Hold On, Just a Closer Walk With Thee, Swing Low, Joshua Fit The 
Battle Of Jericho,  Amazing Grace och egna jazpels.

om artistErna:

malou BErg, sång
Sångerska som är veteran i branschen. 
Bakom sig har hon schlagerfestival, cabaret, 
bejublad och belönad som gospelsångerska 
och låtskrivare, körarrangör, kompositör till 
sakrala verk, och utgivare av ett flertal 
album. Hennes två senaste album är nyska-
pande inom World Music-genren och heter 
HOYA och OMINE. De fick lysande recen-
sioner.

JörgEn andErstig, gitarr och kör
Jörgen kommer från blues och rock, men 
har även spelat mycket jazzmusik, bl.a. med 
Tommy Löbel. Hans lir svänger!  
Han sjunger och körar även på en del låtar.

arnold rodriguEz, piano, kEyBoards & kör

Arnold är en lyrisk och rytmiskt stabil jazz-
pianist. Hans svängiga pianospel är souligt, 
ljust och inspirerande. Arnold spelar med 
bl a Hector Bingert och Jonas Knutsson.

konsErt i samarBEtE mEd lokal kör 
som då medverkar i 4-6 låtar. 
Körarrangemang skickas i god tid i förväg 
till kören tillsammans med en inspelning av 
låtarna. Det är medvetet enkla arrangemang, 
så att kören snabbt kan öva in sångerna. 
Repetition tillsammans med kören sker 
några timmar tidigare på konsertdagen.

konsErtpris: enligt överenskommelse.
Reseersättning samt hotellrum tillkommer 
i förekommande fall.

kontakt, info och Bokning:

Malou Berg Prosongs AB
Snäcksjön 2567
742 93 Östhammar
Tel 0173-142 60
E-post: malou@malou.se

www.malou.se - för mer info om 
Malou & The Jazpels. Du kan även 
lyssna på smakprov...

”De låter så bra ihop, Arnold och Jörgen och 
deras sätt att spela funkar väldigt fint tillsam-
mans med min röst i Jazpels” säger Malou.


